
De basischemie in Zuid-Nederland zet vol in op het behalen van de Klimaatakkoord-doelstellingen voor 
2030. Om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 te behalen is het daarnaast noodzakelijk werk te 
maken van de opschaling van verschillende kansrijke innovaties, die de inzet van duurzame grondstoffen 
en nieuwe, op groene elektriciteit gebaseerde processen voor de basischemie mogelijk maken. 

Deze innovaties hebben een enorm potentieel: grootschalige industriële toepassing ervan kan in potentie 
leiden tot een CO2-emissiereductie van 40 miljoen ton per jaar in 2050 (schatting Brightsite). Ook hebben 
ze een positieve invloed op bedrijvigheid en werkgelegenheid, zowel binnen als buiten de regio.

Om in 2050 grootschalige industriële toepassing van alternatieve grondstoffen en daarmee samen-
hangende, disruptieve elektrische processen te bereiken, is het cruciaal dat nu gestart wordt met het 
opschalen van innovaties. 

In de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ wordt een integrale aanpak beschreven om het 
hiervoor genoemde potentieel te realiseren . De uitvoering van deze agenda vraagt een gecoördineerde, 
gezamenlijk inspanning van vele partijen. Een Coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangen-
organisaties (de “Coalitie”) steunt de doelen van de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ en 
gaat de uitvoering van de actieagenda oppakken. 

De Coalitie zal om te beginnen bestaan uit de volgende partijen:

 1 SABIC, vertegenwoordigd door Frank Kuijpers
 2 VDL, vertegenwoordigd door Guustaaf Savenije
 3 Cosun, vertegenwoordigd door Albert Markusse
 4 Havenbedrijf Moerdijk, vertegenwoordigd door Ferdinand van den Oever
 5 Chemelot, de Brightlands Chemelot Campus en Brightsite, vertegenwoordigd door Arnold Stokking
 6 Stichting Smart Delta Resources, vertegenwoordigd door Joost van Dijk
 7 Invest NL, vertegenwoordigd door Wouter Bos 
 8 FME, vertegenwoordigd door Geert Huizinga
 9 VNCI, vertegenwoordigd door Manon Bloemer
10 TNO, vertegenwoordigd door Paul de Krom
11 BOM, vertegenwoordigd door Tys van Elk
12 LIOF, vertegenwoordigd door Tys van Elk
13 Impuls Zeeland, vertegenwoordigd door Tys van Elk
14 Innovation Quarter, vertegenwoordigd door Tys van Elk
15 Brainport Industries, vertegenwoordigd door John Blankendaal
16 Circulair Biobased Delta, vertegenwoordigd door Willem Sederel
17 Brainport Development, vertegenwoordigd door Paul van Nunen

De provincies Brabant, Limburg en Zeeland zullen zich blijven inzetten om realisatie van de actieagenda 
mogelijk te maken.

Deze actieagenda wordt verder ondersteund door de topsectoren HTSM, Chemie, Energie en Agri & Food, 
TKI-BBE, vertegenwoordigd door Emmo Meijer.

Coalitie ‘groene chemie, nieuwe economie’ 

VERKLARING



De Coalitie:

1. Neemt het eigenaarschap van de actieagenda, en gaat sturen op de realisatie van de in deze  
actieagenda genoemde actiepunten. Daarbij zal de Coalitie met de Rijksoverheid, provincies,  
financiers, intermediairs en belangenorganisaties werken aan oplossingen in beleid, wet- en  
regelgeving, financieringsinstrumentarium, kennisontwikkeling, business development en  
ketensamenwerking.

2. Gaat de community ‘Groene chemie, nieuwe economie’ verder uitbouwen en ontwikkelen, en  
samenwerken met de Topteams Chemie, HTSM, Energie, en Agri & Food TKI-BBE, het Trilateraal  
Overleg en andere relevante partijen om het belang van de grondstoffentransitie op nationaal en 
Europees niveau te agenderen.

3. Biedt projecten een platform richting grote chemiebedrijven, financiers en de overheid, naast  
specifieke begeleiding van ketenvorming en financiering. De Coalitie zal doorlopend kansrijke  
initiatieven signaleren en een pijplijn van opschalingsprojecten ontwikkelen. 

4. Ontwikkelt een governancemodel dat voor alle betrokken partijen acceptabel is en dat recht  
doet aan de belangen en bijdragen van alle betrokken partijen. 

De partijen van de Coalitie zullen middelen ter beschikking stellen om deze doelen te realiseren, in  
eerste instantie in de vorm van het delegeren van een aantal mensen naar een regieteam, dat per  
1 maart 2021 aan de slag gaat.

Deze verklaring werd gezamenlijk uitgesproken door de coalitiepartners tijdens de online Top  
Groene chemie, nieuwe economie op 24 februari 2021 te Tilburg.
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